
TIÊU CHUẨN 9

HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG

Tiêu chí 9.1. Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của hệ thống

đảm bảo chất lượng bên trong được thiết lập để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và

đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục.

Công tác ĐBCL hiện nay đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong

hoạt động của CSGD đại học. Trường Đại học Phú Xuân đã và đang xây dựng được một

hệ thống ĐBCL bên trong vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nhà

trường. Hệ thống ĐBCL của Trường Đại học Phú Xuân được thể hiện rõ nét trong mô

hình sau:

Hình Mô hình ĐBCL bên trong của PXU



Mọi hoạt động ĐBCL trong Trường Đại học Phú Xuân đều được thực hiện dựa trên

sự hỗ trợ của hệ thống ĐBCL bên trong và được thể hiện qua sơ đồ sau:

Hệ thống ĐBCL nội bộ của trường Đại học Phú Xuân được thiết kế, xây dựng và

phát triển nhằm hướng đến liên tục đánh giá, đo lường, kiểm soát, duy trì và cải thiện

chất lượng của mọi hoạt động chính yếu của nhà trường bao gồm hoạt động đào tạo,

NCKH và PVCĐ. Cấu trúc tổ chức và nhân sự về hoạt động ĐBCL thể hiện rất rõ sự

quan tâm, cam kết của HĐT, BGH đối với hoạt động ĐBCL.

- Trước tháng 12/2018: Bộ phận Thanh tra & đảm bảo chất lượng

- Tháng 12/2018: Ban công nghệ giáo dục và quản lý chất lượng

- Các năm sau đó, bộ phận ĐBCL liên tục được hoàn thiện thông qua các

văn bản bổ sung chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu của bộ phận này. Trường phân công



01 Hiệu phó quản lý trực tiếp hoạt động ĐBCL.

Phòng Thanh tra, Khảo thí và ĐBCL có chức năng nhiệm vụ:

● Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức triển khai thực hiện và quản lý

công tác thanh tra nội bộ, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo

dục đào tạo trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng, nhằm bảo đảm việc thi hành

pháp luật, quy định, quy chế đào tạo, việc thực hiện nhiệm vụ của Trường;

● Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể, cá nhân trong

lĩnh vực giáo dục đào tạo; tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác khảo

thí, kiểm định chất lượng giáo dục trong Nhà trường.

Các cán bộ thuộc phòng TT, Khảo thí & ĐBCL được đào tạo, tham gia các khóa tập

huấn về công tác ĐBCL, đặc biệt các khóa đào tạo về kiểm định chất lượng, đảm bảo

kiến thức thực hiện công việc như các khóa đào tạo về đảm bảo chất lượng theo ISO

9001, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo Thông tư 12/2017 Bộ

GD&ĐT ban hành. Đặc biệt, phòng có cán bộ đã được đào tạo khóa Kiểm định viên.

Trường có hệ thống văn bản quy định về các hoạt động ĐBCL hướng dẫn thực hiện,

hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý, bao gồm:

- Kế hoạch hoạt động ĐBCL được lập vào đầu năm, đưa ra nhiệm vụ cần thực hiện

cho hoạt động ĐBCL của bộ phận ĐBCL.

- Các kế hoạch chiến lược theo các giai đoạn của Trường, trong đó có nhiệm vụ về

ĐBCL trong từng giai đoạn, căn cứ vào Quyết định số 138/2013/QĐ-DPX ngày

02/5/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐH Dân lập Phú Xuân về việc Ban hành kế

hoạch chiến lược phát triển Trường ĐH Dân lập Phú Xuân giai đoạn 2012- 2016,

tầm nhìn đến 2020; Quyết định số 08/2019/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2019 của Hội

đồng Quản trị Trường ĐH Phú Xuân về việc Ban hành chiến lược phát triển

Trường ĐH Phú Xuân giai đoạn 2020- 2025, tầm nhìn 2035.

- Kế hoạch chiến lược về hoạt động ĐBCL toàn trường theo giai đoạn, được xây

dựng dựa trên kế hoạch chiến lược theo từng giai đoạn của Trường, nhằm đáp ứng



các mục tiêu chiến lược chung. Giai đoạn 2018 - 2022, Kế hoạch chiến lược đảm

bảo chất lượng nằm trong Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐH Dân lập Phú

Xuân giai đoạn 2018- 2022. Giai đoạn từ 2019 đến nay, chiến lược đảm bảo chất

lượng được Phòng Thanh tra, Khảo thí & Đảm bảo chất lượng lập, được BGH phê

duyệt .

- Hệ thống 14 quy trình đảm bảo chất lượng bao phủ hầu hết các hoạt động trong

trường được ban hành theo quyết Quyết định số 185/2020/QĐ-PXU ngày

11/11/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Phú Xuân ban hành Quy trình chuẩn

trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Quyết định số

163/2021/QĐ-PXU ngày 20/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Phú Xuân ban

hành chỉnh sửa tài liệu trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO

9001:2015 áp dụng vào hệ thống quản lý giáo dục tại Trường ĐH Phú Xuân Bộ

quy trình theo ISO 9001:2015 gồm:

● 01-QT/TS/PXU: Quy trình tuyển sinh

● 02-QT/CT/PXU: Quy trình xây dựng chương trình đào tạo

● 03-QT/ĐT/PXU: Quy trình Tổ chức đào tạo

● 04-QT/CTSV/PXU: Quy trình Công tác sinh viên

● 05-QT/TN/PXU: Quy trình Tốt nghiệp

● 06-QT/TT /PXU: Quy trình truyền thông

● 07-QT/TV/PXU: Quy trình thư viện

● 08-QT/TC/PXU: Quy trình đảm bảo chất lượng

● 09-QT/IT/PXU: Quy trình quản lý hệ thống công nghệ thông tin

● 10-QT/TC/PXU: Quy trình tài chính kế toán

● 11-QT/NS/PXU: Quy trình nhân sự

● 12-QT/HC/PXU: Quy trình hành chính

● 13-QT/VBCC/PXU: Quy trình quản lý văn bằng, chứng chỉ và phụ lục văn

bằng



● 14-QT/TN-SM-KHCL-MTCL/PXU: Quy trình Xây dựng tầm nhìn, sứ

mạng, kế hoạch chiến lược, mục tiêu chiến lược.

Tự đánh giá tiêu chí 9.1: 5/7 điểm.

Tiêu chí 9.2. Xây dựng kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng (bao gồm

chiến lược, chính sách, sự tham gia của các bên liên quan, các hoạt động trong đó có

việc thúc đẩy công tác đảm bảo chất lượng và tập huấn nâng cao năng lực) để đáp ứng

các mục tiêu chiến lược và đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục.

Dựa trên kế hoạch chiến lược chung của Trường, phòng Thanh tra, Khảo thí và

ĐBCL tư vấn BGH xây dựng kế hoạch chiến lược về hoạt động ĐBCL nhằm triển khai

các hoạt động đáp ứng các mục tiêu chiến lược chung và mục tiêu theo từng giai đoạn

của Trường.

Kế hoạch ĐBCL giai đoạn của Trường nêu các hoạt động cần thực hiện, các mục

tiêu chiến lược của công tác ĐBCL cần đạt đồng thời mm,quy định trách nhiệm của bộ

phận thực hiện chính và các bộ phận liên quan hỗ trợ duy trì chất lượng hiện tại và cải

tiến nhằm nâng cao chất lượng toàn thể hoạt động.

Một số mục tiêu cụ thể:

- Giai đoạn 2020 -2025:

o Hoàn thiện bộ máy ĐBCL trong trường: xây dựng và hoàn thiện bộ máy

phòng ĐBCL;

o Năm 2021, đạt chuẩn chất lượng ISO 9001 – 2015;

o Năm 2022, đạt chuẩn kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục đại học theo quy

định Bộ GDĐT ban hành;

o Năm 2025, có ít nhất 02 CTĐT đại học được kiểm định chất lượng;

o Duy trì hoạt động khảo sát ý kiến các bên liên quan về chất lượng giáo dục

Nhà trường;

o Tăng cường truyền thông và đào tạo, nâng cao văn hóa chất lượng trong nội



bộ nhà trường.

- Giai đoạn 2025 – 2035:

o Triển khai nhuần nhuyễn hệ thống quản lý chất lượng toàn diện trong nhà

trường;

o Sau năm 2025 có thêm 02 chương trình đào tạo đại học được kiểm định.

Chính sách chất lượng của Trường là:

- Đào tạo theo nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động với sự tham gia của các

bên liên quan;

- Liên tục cải tiến chương trình, phương pháp và điều kiện giảng dạy - học tập, cải

tiến hệ thống quản lý nhằm cung cấp các dịch vụ giáo dục ngang tầm khu vực và

thế giới, đáp ứng nhu cầu của người học và các bên liên quan;

- Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào tổ chức quản lý, giảng dạy và học

tập, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0;

- Duy trì và phát triển môi trường làm việc công khai, minh bạch, đảm bảo mọi

cán bộ giảng viên trong trường được phát huy tối đa năng lực của mình;

Chính sách chất lượng được quy định trong tài liệu Sổ tay chất lượng được ban

hành/sửa đổi phù hợp với chiến lược, mục tiêu phát triển của Nhà trường. Các văn bản

này được truyền thông đến toàn bộ CBGV thông qua bảng công bố nội dung mục tiêu

chất lượng, chính sách trong khuôn viên nhà trường, hệ thống văn thư, truyền thông qua

kênh thông báo trên Workplace và công bố trên website của trường.

Hệ thống ĐBCL bên trong của trường có sự tham gia của các bên liên quan thông

qua khảo sát về các hoạt động của nhà trường, cụ thể:

- Khảo sát CBGV về các hoạt động đảm bảo của nhà trường;

- Đánh giá, góp ý của giảng viên về học liệu, CTĐT đang triển khai tại trường;

- Khảo sát sinh viên học học kỳ cuối về tổng thể hoạt động của nhà trường;

- Khảo sát cựu sinh viên về việc làm, đánh giá về các hoạt động của nhà trường;

- Khảo sát nhà tuyển dụng đánh giá về cựu sinh viên của trường làm việc tại đơn



vị, đánh giá về CTĐT;

Đội ngũ cán bộ ĐBCL nói riêng và CBGV nói chung được Trường cử đi đào tạo

nâng cao năng lực chuyên môn hoặc tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực về

ĐBCL, cụ thể:

- Tổ chức lớp tập huấn về tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

- Tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tổ chức lớp tập huấn về tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CSGD theo thông tư

12/2017 do Bộ GD&ĐT ban hành trong các năm 2017, 2018, 2020-2021

Tự đánh giá tiêu chí 9.2: 5/7 điểm.

Tiêu chí 9.3. Kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng được quán triệt và

chuyển tải thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện.

Kế hoạch chất lượng về ĐBCL được chuyển tải thành các kế hoạch ngắn hạn hàng

năm, và được phổ biến đến toàn thể các phòng ban bộ phận nắm và triển khai. Các mục

tiêu chiến lược về ĐBCL được phân tích thành các mục tiêu nhỏ theo từng giai đoạn,

đồng thời được phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận liên quan.

Cụ thể các mục tiêu chiến lược được phân bổ thành các mục tiêu ĐBCL trung hạn

và ngắn hạn:

T
T Mục tiêu chiến lược về ĐBCL Thời gian

hoàn thành Bộ phận phụ trách

1 Hoàn thiện bộ máy ĐBCL trong trường:
xây dựng và hoàn thiện bộ máy phòng
ĐBCL;

2021 BGH, Phòng Tổng
hợp (phụ trách nhân
sự)

2 Tăng cường truyền thông và đào tạo, nâng
cao văn hóa chất lượng trong nội bộ nhà
trường

Thường
xuyên

BGH;
Phòng Thanh tra,
Khảo thí và ĐBCL;
Ban Truyền thông

3 Duy trì hoạt động khảo sát ý kiến các bên
liên quan về chất lượng giáo dục Nhà
trường;

Hàng năm Phòng Thanh tra,
Khảo thí và ĐBCL;
Phòng Đào tạo

4 Năm 2021, đạt chuẩn chất lượng ISO
9001 : 2015;

Năm 2021 Toàn trường



5 Năm 2022, đạt chuẩn kiểm định chất
lượng Cơ sở giáo dục đại học theo quy
định Bộ GDĐT ban hành;

Năm 2022 Toàn trường

6 Năm 2025, có ít nhất 02 CTĐT đại học
được kiểm định chất lượng;

Năm 2025 BGH;
Phòng Đào tạo;
Các khoa

Các mục tiêu này được phân công, giao nhiệm vụ thông qua các cuộc họp giao ban,

sơ kết, tổng kết của BGH với các trưởng bộ phận, phòng ban. Các mục tiêu ĐBCL còn

được chuyển tải thành kế hoạch dự án nhằm đạt được mục tiêu chiến lược như kế hoạch

đạt chứng nhận ISO 9001. Đến tháng 8/2021, Trường đã đạt được chứng nhận hệ thống

quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Các kế hoạch chất lượng được phổ biến quán triệt thông qua các thông báo trên WP

đến CBGV.

Ngoài ra, căn cứ vào kế hoạch chiến lược của Trường về các hoạt động, các bộ phận

liên quan về các mảng đào tạo, NCKH, PVCĐ cũng lập kế hoạch ngắn hạn, trung hạn

nhằm đạt được nhiệm vụ.

Tự đánh giá tiêu chí 9.3: 5/7 điểm.

Tiêu chí 9.4. Hệ thống lưu trữ văn bản, rà soát, phổ biến các chính sách, hệ

thống, quy trình và thủ tục đảm bảo chất lượng được triển khai.

Trường xây dựng được hệ thống văn bản quy định, quy trình bao phủ hầu hết các

hoạt động, được rà soát thường xuyên và được phổ biến đến toàn thể cán bộ giảng viên.

Hệ thống quyết định, quy định, quy chế của Trường được ban hành, lưu trữ tại

phòng Tổng hợp và được phổ biến cho toàn thể CBGV thông qua hệ thống thông báo của

văn thư , thông báo trên workplace. Hệ thống quy trình, thủ tục ĐBCL trong hoạt động

đào tạo của trường có 14 quy trình bao phủ hầu hết các hoạt động của trường, kèm theo

các biểu mẫu hướng dẫn thực hiện công việc. Hệ thống quy trình, thủ tục ĐBCL của

Trường được lưu trữ bản cứng tại phòng Thanh tra, Khảo thí và ĐBCL, đồng thời được



phổ biến đến các bộ phận phòng ban liên quan thông qua hệ thống văn thư.

Hệ thống quy trình, thủ tục ĐBCL của Trường được rà soát thường xuyên sau mỗi

lần đánh giá nội bộ, tính đến nay, bộ tài liệu quy trình đã được sửa đổi 06 lần cho phù hợp

với nhu cầu thực tế và cải tiến. Tuy nhiên, mức độ tuân thủ quy trình, quy định vẫn còn

nhiều điểm chưa cao, được phát hiện thông qua các đợt đánh giá nội bộ của Trường.

Hệ thống chính sách về ĐBCL chưa được tổ chức thành các buổi họp rà soát riêng

biệt mà được rà soát thông qua các cuộc họp giao ban, nếu có nội dung chưa phù hợp, sẽ

được đưa ra trao đổi nhằm điều chỉnh, cải tiến. Một số quy định, chính sách được sửa đổi

như:

- Quy chế đào tạo được sửa đổi 03 lần

o 2021,

o 2020 (bổ sung điểm OJT, có quy định cho điểm cho môn học này,

o 2013

- Quy định về NCKH được xây dựng và cập nhật 02 lần, (2019, 2020)

- Quy định sinh viên, ban hành năm 2013, 2019

- Quy định về phục vụ cộng đồng 2019

Các quy định, quy chế, văn bản được phổ biến đầy đủ thông qua Sổ giao nhận văn

thư  và thông báo trên workplace tuy nhiên mức độ phản hồi về việc đã đọc không nhiều.

Tự đánh giá tiêu chí 9.4: 5/7 điểm.

Tiêu chí 9.5. Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được

thiết lập để đo lường kết quả công tác đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục.

Trường Đại học Phú Xuân thiết lập các bộ chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu

phấn đấu nhằm đo lường kết quả và hiệu quả các hoạt động trong trường, bao gồm:

- Mục tiêu chiến lược theo từng giai đoạn của trường, đây là các mục tiêu chính,

mang tính định hướng toàn bộ các hoạt động của trường cho từng giai đoạn. Các

mục tiêu này được thể hiện trong các bản Chiến lược theo từng giai đoạn của



Trường;

- Bộ chỉ tiêu OKRs đăng ký với Tập đoàn EQuest: đây là bộ chỉ tiêu thể hiện kết

quả mục tiêu cần đạt theo từng năm Trường đăng ký với Tập đoàn. Các chỉ tiêu

này được Trường báo cáo định kỳ với Tập đoàn thông qua các cuộc họp sơ kết,

tổng kết với Tập đoàn. Trường hợp các chỉ tiêu không đạt, Trường cần có phân

tích nguyên nhân, đưa ra hành động khắc phục, phòng ngừa (nếu có) để hoàn

thành trong thời gian tiếp theo .

- Bộ chỉ tiêu chất lượng theo quy trình ISO 9001:2015: là bộ chỉ tiêu đo lường tính

hiệu lực, hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng của Trường. Mỗi chỉ số có

chu kỳ đo và thống kê dữ liệu riêng theo nội hàm chỉ tiêu đó. Tất cả các chỉ tiêu

đều được cập nhật dữ liệu theo chu kỳ đó. Các bộ phận chức năng được giao

nhiệm vụ thu thập, theo dõi và tính toán các chỉ số liên quan đến bộ phận mình,

đồng thời phân tích các chỉ số và có hành động thích hợp nếu chỉ tiêu phòng ban

mình phụ trách không đạt. Phòng Thanh tra, Khảo thí và ĐBCL có trách nhiệm

tổng hợp, theo dõi tất cả các chỉ tiêu của toàn trường, đồng thời báo cáo BGH

trong cuộc họp giao ban hoặc báo cáo sơ kết, tổng kết.

Các chỉ số và chỉ tiêu chất lượng này có mối liên hệ tương hỗ với nhau, mục tiêu

chiến lược của Trường và mục tiêu đăng ký OKRs với Tập đoàn là chỉ tiêu/chỉ số gốc,

căn cứ vào đó trường cập nhật, điều chỉnh các chỉ tiêu quá trình đi kèm nhằm đạt được

các mục tiêu chiến lược này. Trường ban hành quy trình Xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, kế

hoạch chiến lược, mục tiêu chất lượng nhằm chuẩn hóa công tác xây dựng các mục tiêu

chiến lược này.

Bảng Chỉ tiêu OKR đăng ký với Tập đoàn EQuest

OKRs Năm thực hiện/hoàn
thành

Objective 1: Tăng trưởng tuyển sinh tối thiểu gấp 2
lần trong năm 2021 Cuối năm 2021

Objective 2: Hoàn tất kiểm định chất lượng trường
trong năm 2022 2022



Objective 3: Phát triển bền vững Liên tục

Bảng Một số chỉ tiêu thực hiện chính nhằm đo lường kết quả công tác ĐBCL

Quy trình Chỉ tiêu đánh giá Chế độ báo cáo

Công tác
sinh viên

Điểm đánh giá về độ hài lòng của NTD đối với SV
tốt nghiệp Năm

Đào tạo Tỷ lệ SV đạt yêu cầu Học kỳ

Đào tạo Tỷ lệ học đi Học kỳ

Đào tạo Tỷ lệ SV thôi học Cuối năm

Đào tạo Tỷ lệ học lại Học kỳ

Đào tạo Số lượt SV nợ môn trung bình Học kỳ

Hành
chính Tỷ lệ xử lý nghiệp vụ hành chính đúng hạn Năm

Đào tạo Tỷ lệ giờ dạy của GV cơ hữu Học kỳ

Nhân sự Tỷ lệ CBGV thôi việc Năm

Nhân sự Tỷ lệ CBGV được đào tạo nâng cao Năm

QA Độ hài lòng của SV về hoạt động của trường Năm

QA
Điểm đánh giá độ hài lòng của CBGV về các hoạt
động nội bộ (Nhân sự, Hành chính, QA, Tài
chính…)

Năm

Tài chính Doanh thu Tháng

Tài chính Lợi nhuận Tháng

Tốt nghiệp Tỷ lệ tốt nghiệp Năm

Tốt nghiệp Thời gian tốt nghiệp trung bình Học kỳ

Tốt nghiệp Tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm 12 tháng sau khi tốt
nghiệp



Tuyển sinh Tốc độ tăng trưởng SV tuyển mới Năm

Tốt nghiệp Tỉ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành ngay trong
năm đầu sau khi tốt nghiệp

12 tháng sau khi tốt
nghiệp

NCKH Số lượng công trình NCKH (bài báo, đề tài
NCKH…) 6 tháng

NCKH Tỷ lệ tăng trưởng công trình NCKH Năm

NCKH Số lượng tài sản sở hữu trí tuệ hàng năm 6 tháng

PVCĐ Số hoạt động mang tính đóng góp cho cộng đồng Năm

PVCĐ Số lượng, số tiền đóng góp cho hoạt động cộng
đồng hàng năm Năm

Thư viện Số lượt bạn đọc sử dụng Thư viện mở Học kỳ

Tự đánh giá tiêu chí 9.5: 5/7 điểm.

Tiêu chí 9.6. Quy trình lập kế hoạch, các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu

phấn đấu chính được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và đảm bảo chất

lượng của cơ sở giáo dục.

Quy trình lập kế hoạch được xem xét cải tiến nhằm đáp ứng các mục tiêu chiến lược

và ĐBCL của Trường. Trước đây, việc lập kế hoạch được Trường, Hội đồng trường,

BGH cùng các trưởng bộ phận họp bàn với nhau để xác định kế hoạch, các mục tiêu và

các chỉ số cần đo đạc, theo dõi. Các kế hoạch, các mục tiêu, chỉ số được xem xét, rà soát

sau các cuộc họp này, và sau các cuộc họp sơ kết, tổng kết hoặc các cuộc họp đột xuất.

Đến năm 2021, sau khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong hệ thống quản lý

chất lượng, Trường ban hành quy trình cho hoạt động xây dựng các mục tiêu chiến lược.

Quy trình quy định các nội dung, trình tự thực hiện trong việc xây dựng mục tiêu chiến

lược, bao gồm cả hoạt động khảo sát các đối tượng liên quan, truyền thông phổ biến mục

tiêu chiến lược đến các đối tượng liên quan.

Đối với các chỉ tiêu quá trình, trước khi áp dụng quy trình theo tiêu chuẩn ISO



9001:2015, Trường không văn bản hóa các chỉ tiêu cần theo dõi. Sau khi áp dụng bộ quy

trình theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Trường ban hành Hướng dẫn thu thập và tính toán

chỉ tiêu nhằm hướng dẫn cụ thể cách thức thu thập, tính toán các chỉ tiêu chất lượng. Bộ

chỉ tiêu này được giao cho Phòng TT - KT & ĐBCL theo dõi, tổng hợp. Hướng dẫn này

cũng được cập nhật, bổ sung thêm các chỉ tiêu mà tiêu chuẩn kiểm định chất lượng

CSGD theo Thông tư 12/2017 do Bộ GD&ĐT ban hành và gửi thông báo đến toàn bộ

CBGV. Đối với các chỉ tiêu không đạt, các bộ phận liên quan thực hiện phân tích nguyên

nhân, đưa ra hành động khắc phục phòng ngừa (nếu có).

Tự đánh giá tiêu chí 9.6: 5/7 điểm.

Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 9

1. Tóm tắt các điểm mạnh

Lãnh đạo nhà trường quan tâm và chỉ đạo sâu sát hoạt động ĐBCL giáo dục.

Trường có bộ phận chuyên trách về hoạt động ĐBCL.

Trường xây dựng bộ quy trình quy định cách thức hoạt động, trong đó quy định việc

lập kế hoạch, các mục tiêu chiến lược, các chỉ số thực hiện.

2. Tóm tắt các điểm tồn tại

Đội ngũ nhân sự làm công tác ĐBCL của đơn vị chuyên trách còn mỏng, chưa có

nhiều kinh nghiệm trong ĐBCL

Các quy định, quy chế, văn bản được phổ biến đầy đủ tuy nhiên mức độ phản hồi về

việc đã đọc không nhiều. Mức độ tuân thủ quy trình, quy định vẫn còn nhiều điểm chưa

cao.

3. Kế hoạch cải tiến

T
T Mục tiêu Nội dung

Đơn vị/cá
nhân

thực hiện

Thời gian thực
hiện (bắt đầu

và hoàn thành)

1 Đảm bảo đội ngũ
ĐBCL

Tăng cường đội ngũ, và cử
cán bộ ĐBCL tham gia các
khóa tập huấn về công tác

Phòng
Thanh tra,

Từ tháng
10/2021



ĐBCL, kiểm định chất lượng
nâng cao năng lực chuyên
môn

Khảo thí
và ĐBCL

2 Đảm bảo tính hiệu
quả của quy định,
quy chế, văn bản

Tổ chức khảo sát CBGV về
văn bản, quy định, quy chế
nhằm đánh giá mức độ hiệu
quả của tài liệu

Phòng
Thanh tra,
Khảo thí
và ĐBCL

Theo kế hoạch
khảo sát: 1
năm/1 lần

Tổ chức đánh giá nội bộ về
việc áp dụng các quy định,
quy chế, văn bản

Phòng
Thanh tra,
Khảo thí
và ĐBCL

Theo kế hoạch:
1 năm/ lần (dự
kiến)

4. Mức đánh giá

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá

Tiêu chuẩn 9 5

Tiêu chí 9.1 5

Tiêu chí 9.2 5

Tiêu chí 9.3 5

Tiêu chí 9.4 5

Tiêu chí 9.5 5

Tiêu chí 9.6 5


